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8ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀንና የመጀመሪያው የዲያስፖራ ቀን 

በብራሰልስ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ፣ 

 
ትግራይ ኦንላይን  Oct. 29, 2015 

 

ጥቅምት 13 ቀን 2008 ዓ.ም በቤኔሉክስ ሀገራት የሚኖሩ 400 ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 
ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት 8ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀንና የመጀመሪያው የዲያስፖራ 
ቀን በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከበረ፡፡ በበዓሉ በአውሮፓ ህብረት ተቋማት፣በቤኔሉክስና በቦልቲክ ሀገራት 
የኢፌዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ተሾመ ቶጋ  በዚህ ዓመት የምናከብረው በዓል በአገራችን 
የተካሄደውን 5ኛው ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ ተከትሎ አዲስ መንግስት በተመሰረተበት፣ የታላቁ ህዳሴ 
ግድብ ግንባታ በተጋመሰበት፣ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትግበራ በተጀመረበት 

እንዲሁም ከሰሃራ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት 2ኛ የሆነው የአዲስ አበባ ቀላል የባቡር ትራንስፖርት 
አገልግሎት  በጀመረበት እንዲሁም በርካታ የልማት ድሎች ባስመዘገብንበት ወቅት ላይ በመሆኑ ልዩ 
ያደርገዋል ብለዋል፡፡    

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት 
ሰንደቅ ዓላማችን ነጻነቱ ያላስደፈረ የኩሩ 
ህዝብ ልዩ ምልክት እንዲሁም ሁሉንም 
ብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአገራቸው 
እኩል የመታየት፣ የመስራት እና የመጠቀም 
መብት ያስከበረ ብሔራዊ ኩራታችን ነው፣ 
ቀደምት አባቶቻችን ለከፈሉት መስዋትነት 
ካሳ የምንከፍለው የአገራችንን ብሩህ መጪ 
ጊዜ ማሳያ የሆነውን ሰንደቅ ዓላማ 
በአገራችን ብልጽግና ታጅቦ ከፍ እንዲል 
በማድረግ ነው ብለዋል፡፡   

በተጨማሪም ሰንደቅ ዓላማችን የድህነትና ኃላ ቀርነት እንዲሁም የአይቻልም አስተሳሰቦችን 
ለመስበር ቆርጦ መነሳትንና ታሪክ መዘከርን ብቻ ሳይሆን ታሪክ መስራትን ጭምር የተሸከመ ነው፡፡ 
ለዚህም ነው ዘንድሮ የምናከብረው 8ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን "በህዝባዊ ተሳትፎ ህዳሴዋን ለማረጋገጥ 
ሰንደቅ ዓላማዋን ከፍ ከፍ ለማድረግ እየተጋች ያለች ሃገር ኢትዮጵያ!!" በሚል መሪ ቃል የምናከብረው 
በማለት ገልጸዋል፡፡ 

ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት ለመጀመሪያ ጊዜ በቤኔሉክስ ሀገራት የሚከበረውን የዲያስፖራ 
ፌስቲቫል በተመለከተ በአገራችን ለመጀመርያ ጊዜ የተከበረው የዳያስፖራ በዓል በተለያዩ የዓለማችን 
ክፍሎች የመጡ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት መሆናቸውን በመግለፅ፣ 
በስብሰባውም በመንግስት እና በዳያስፖራው መካከል ውጤታማ ውይይት በማካሄድ በበርካታ ጉዳዮች 
ላይ የጋራ መግባባት ተደርሷል ብለዋል፡፡  

 አያይዘውም ሃገራችንን እንዴት እናልማ ለሚለው ጥያቄ የተለያዩ አስተያየቶች እና መንገዶች 
ሊኖሩ የሚችሉ ቢሆኑም፣ የልዩነት አጥር የማይከልለው አንድ ጉዳይ ቢኖር የሃገር እና የወገን ጥቅም 
መሆኑ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው በማለት ገልፀዋል፡፡ ከዚህ በመነሳት ዳያስፖራው በሃገሩ ጉዳይ 
ላይ በቁርጠኝነትና በጽናት መሰለፍ ይገባዋል በማለት የጋራ መግባባት ላይ መድረሳችን ትልቅ ስኬት ነው 
ብለዋል፡፡ 
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 ክቡር አምባሳደሩ እንዳሉት ዳያስፖራው የሃገሩን ልማት ጉዳይ የራሱ ጉዳይ መሆኑን ተረድቶ 
ከመንግስት እና ከመላው ህዝባችን ጎን በመቆም ልማትና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ከህዝቡ ጋር 
አብሮ መታገል የሚገባው መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ዳያስፖራው በሃገር ግንባታ ትልቅ ድርሻ ሊጫወት 
የሚችለው በሃገር ልማት የሚገጥሙ ፈተናዎችን እንደ ውጪ ባለሀብት ሳይሆን፣ እንደ ባለ ሃገር እና ባለ 
ጉዳይ ከመንግስት እና ከመላው ህዝባችን ጋር በጋራ ሲታገል ነው፡፡ የበርካታ አገሮች ተሞክሮ የሚያሳየን 
ይኸንኑ ነው ብለዋል፡፡  

የዳያስፖራ አባላት የሃገራቸውን ልማት ለማሳደግ  የሀገራችን ገፅታ በበጎ መልኩ በመገንባት፣ 
በተፈጠሩት ምቹ የንግድና ኢንቨስመንት ሁኔታዎች በመጠቀምም ራሱን እና ትውልድ ሃገሩን 
እንዲጠቅም፣ ወደ ሃገር ቤት የሚልከውን ገንዘብ በህጋዊ መንገድ በመላክ፣ በቱሪዝም መስክ፣ ምርጥ 
ተመክሮዎችን ወደ አገሩ በማስተላለፍ እንዲሁም ዳያስፖራው በሚኖርበት አካባቢ እና በሃገራችን 
መካከል ያለውን ግንኙነት ከማጠናከር አኳያ በርካታ ድጋፎች ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡  

በቤኔሉልስ ሀገራት በሀገር ቤት በዲያስፖራ ቀን በዓል ተሳታፊ የነበሩት የዲያስፖራ አባላት 
በስብሰባው በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፣ በበዓሉ በሀገር ቤት በሁሉም ቦታዎች ተዘዋውረው 
በጎበኙበት ወቅት ሁሉም ክልሎች ፍትሀዊ የሆነ የኢኮኖሚና የማህራዊ ልማት እየተካሄደ እንደሆነ 
እንዲሁም በልማቱ፣ የህዝቡ የነቃ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማየት በመቻላቸው መደሰታቸውን 
ተናግረዋል፣  

የዲያስፖራ አባላቱ አክለውም በሀገራችን እየተካሄደ ያለው የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት 
የሚበረታታ እና በዚሁ ከቀጠለ፣ ሀገራችን በቅርብ አመታት ውስጥ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት 
ተርታ እንደምትሰለፍ እምነታቸው መሆኑን በመግለፅ፣ የዲያስፖራ አባላቱ ከመንግስትና ከህዝቡ ጋር 
በጋራ በመቆም የመልካም አስተዳደደርና የሙስና ችግሮች እንዲወገድ እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል፡፡ 
ከዚህ ጋር በተያያዘ በዲያስፖራው በኩል  ከመልካም አስተዳደርና የህገ-መንግስት ጉዳዮች በተመለከተ 
ላነሱዋቸው ጥያቄዎች ክቡር አምባሳደሩ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 

የዳያስፖራ አባላቱ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የአገራችንን ህዳሴ እውን በማድረግ ሰንደቅ 
ዓላማችንን ከፍ ለማድረግ እያደረጉት ባለው ርብርብ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ በበዓሉ ቃል 
ገብተዋል፡፡ በበዓሉ በዲያስፖራው ውስጥ ንቅናቄ ለመፍጠር ለህዳሴ ግድብ የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ 
በማሰባሰብ በየከተማው የሚገኙ የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ምክር ቤቶች፣ ሬስቶራንቶችን፣ 
ለኤምባሲው እቅድ መሳካት በተለያየ መልኩ አስተወፅኦ ያበረከቱ የዲያስፖራ አባላት፣ በቤኔሉክስ 
ሀገራት የሚገኙ የኮሚኒቲና የተማሪዎች ማህበራት የዕውቅና ምስክር ወረቀት ተጥቷል፡፡ በዕለቱ 
ከጨረታ፣ ከህዳሴ ግድብ የቦንድ ሽያጭ እንዲሁም ከፒን ሽያጭ ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ገቢ ማሰባሰብ 
ተችሏል፡፡ 

 

ከሠላምታ ጋር 
የኢፊዲሪ ኤምባሲ  

ብራሰልስ 
 


